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Raport de activitate pe anul 2020
al Departamentului de Asigurare a Calității
Departamentul de Asigurare a Calității (DAC) este un departament constituit prin Hotărârea
nr. 55 din 20.04.2016 a Senatului Universităţii, în directa subordonare a Prorectorului Învăţământ al
Universităţii din Petroşani ce implementează strategiile şi politicile universităţii în domeniul
Managementului Calităţii, în concordanţă cu dinamica strategiei naţionale a MECTS privind
asigurarea calităţii în învăţământul superior şi cerinţele internaţionale de armonizare a Spaţiul
European de învăţământ superior şi cercetare.
Departamentul de Asigurare a Calității este un departament de educaţie, cercetare, consulting
servicii cu profil interdisciplinar în domeniul managementului calităţii, având atribuţii privind
elaborarea procedurilor şi a instrumentelor de asigurare şi evaluare a calităţii, organizarea proceselor
de audit şi evaluarea calităţii, gestiunea datelor referitoare la calitate, diseminarea informaţiilor şi
crearea culturii calităţii în universitate.
Viziunea departamentului este rezultată din politica în domeniul calităţii în învăţământul
superior declarată de Rectorul Universităţii din Petroşani şi constă din dezvoltarea unui nou model de
gândire şi conduită profesională a membrilor comunităţii academice, a studenţilor şi personalului
administrativ, având ca ţel final îmbunătăţirea competenţelor şi rezultatelor obţinute de clienţii
ofertelor educaţionale, de cercetare şi de aplicare inovativă a transferului tehnologic în mediul socioeconomic înconjurător.
Misiunea DAC este de a elabora conceptul de management al calităţii în Universitatea din
Petroşani, a strategiilor de implementare a Sistemului de Management a Calităţii în universitate.
Obiectivele Departamentului de Asigurare a Calității sunt:
•

implementarea strategiei Universităţii din Petroșani cu privire la asigurarea şi evaluarea

calităţii educaţiei;
•

elaborarea şi implementarea elementelor de cultură a calităţii în educaţie la nivelul tuturor
entităţilor structurale ale universităţii – facultăţi, departamente, structuri administrative şi
suport etc.;

•

promovarea și asigurarea funcționării acelor programe de studiu care satisfac exigenţele
beneficiarilor direcţi (studenţii Universității din Petroșani, alte persoane adulte cuprinse într-o
formă de educaţie) şi indirecţi ai educaţiei (angajatori, angajaţi, beneficiari contractuali,
întreaga societate);

•

armonizarea indicatorilor şi standardelor interne de asigurare şi evaluare a calităţii cu
metodologia externă utilizată de către agenţiile specializate de evaluare a calităţii în
învăţământul superior care acţionează la nivel naţional şi internaţional;

•

asigurarea cadrului pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare periodică a calității
personalului didactic;

•

îmbunătăţirea performanţelor specifice ale facultăţilor şi ale programelor de studiu prin
coordonarea activităţilor acestora care sunt convergente cu solicitările legale ce vizează
asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul superior, precum și prin organizarea de sesiuni
de formare profesională şi de informare în domeniul managementului calităţii.
Activităţile desfăşurate de DAC rezultă din obiectivele strategice menţionate anterior şi pot

fi grupate generic în:
▪

Activităţi conceptuale de dezvoltare a strategiilor de aplicare a conceptului de asigurare a
calităţii în Universitatea din Petroşani, conform viziunii departamentale;

▪

Activităţi de execuţie şi monitorizare a stagiilor de implementare ale managementului calităţii
în Universitatea din Petroşani;

▪

Activităţi de instruire, formare şi perfecţionare în domeniul managementului calităţii în
învăţământul superior prin organizarea în Universitatea din Petroşani sau co-participarea în
parteneriat la astfel de activităţi organizate de alte universităţi şi instituţii din ţară şi din
străinătate, precum şi de către organisme nonguvernamentale din ţară şi străinătate;

▪

Proiectarea, elaborarea, implementarea şi gestionarea documentelor sistemului de
management al calităţii din Universitatea din Petroşani (Manualul Calităţii, Procedurile SMC,
Procedura pentru iniţierea, aprobarea, Monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de
studii, Procedura pentru modificarea planului de învăţământ, etc.)

▪

Asigurarea de asistenţă tehnică elaboratorilor Rapoartelor de Autoevaluare în vederea
acreditării de către ARACIS a programelor de studii de licenţă şi master; Elaborarea, cu
sprijinul responsabililor cu calitatea de la facultăţi, a raportului comisiei de evaluare şi
asigurarea calităţii;

▪

Elaborarea şi prezentarea în faţa Senatului, cu sprijinul Responsabililor cu asigurarea calităţii
de la facultăţi şi a membrilor CEAC din Universitatea din Petroşani, a Rapoartelor anuale
privind Asigurarea Calităţii proceselor de învăţământ şi administrative din Universitatea din
Petroşani;

▪

Asigurarea implementării planului anual de îmbunătăţire a calităţii proceselor din
Universitatea din Petroşani stabilit de managementul de vârf, la recomandarea Comisiei de
evaluare şi asigurare a calităţii;

▪

Coordonarea activităţii de evaluare periodică internă a calităţii programelor de studii de licenţă
şi master şi a altor procese din Universitatea din Petroşani, în scopul îmbunătăţirii calităţii
acestor programe şi al creşterii responsabilităţilor individuale ale salariaţilor;

▪

Activităţi de transfer de cunoştinţe în domeniul managementului calităţii în universitate prin:
o dezvoltarea paginii WEB a DAC;
o organizarea de seminarii

ştiinţifice,

workshop-uri,

conferinţe naţionale şi

internaţionale;
o organizarea de vizite de studii şi documentare la centre similare din ţară şi străinătate;
o activităţi de diseminare a cunoştinţelor prin elaborarea şi publicarea de studii,
monografii şi cărţi periodice, articole în reviste de specialitate, sau volume ale unor
manifestări ştiinţifice şi cultural-tehnice; publicarea de suport de cursuri, proiecte,
documentaţii, monografii, volume ale manifestărilor ştiinţifice.
▪

Activităţi de cooperare internaţională prin iniţierea şi integrarea în reţele şi proiecte europene
tematice în domeniul managementului calităţii şi dezvoltării educaţiei în conformitate cu
cerinţele Procesului Bologna-Berlin.

▪

Activităţi de cercetare în domeniul de management al calităţii în învăţământul superior, ce se
vor dezvolta prin proiecte;

▪

Activităţi de proiectare, dezvoltare, şi consulting în domeniul educaţiei;

▪

Activităţi de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii din Petroşani.
La nivelul anului 2020, rezultatele activității DAC s-au materializat în:
-

revizuirea Procedurii de evaluare a satisfacției studenților cu privire la mediul de învățare

Consiliului de Administrație a Universității din Petroșani din data de 30.01.2020;
-

elaborarea și aprobarea Procedurii de urmărire și control a desfășurării activităților
didactice aprobată în ședința Consiliului de Administrație a Universității din Petroșani din
data de 1.04.2020;

-

elaborarea și aprobarea Procedurii de contestare de către studenți a modului de notare
aprobată în ședința Consiliului de Administrație a Universității din Petroșani din data de
1.04.2020;

-

elaborarea și aprobarea Procedurii de promovare a studenților în an de studii superior pe
baza creditelor de studii ECTS acumulate aprobată în ședința Consiliului de Administrație
a Universității din Petroșani din data de 7.04.2020;

-

revizuirea Procedurii de evaluare a calității personalului didactic aprobată în ședința
Consiliului de Administrație a Universității din Petroșani din data de 14.07.2020;

-

prezentarea Raportului anual de autoevaluare a calității în Universitatea din Petroșani
pentru anul 2019 (aprobat în ședința Senatului Universității din Petroșani prin Hotărârea
nr. 3 din data de 30.01.2020);

-

prezentarea Raportului privind evaluarea calității cadrelor didactice din cadrul
Universității din Petroșani la nivelul anului universitar 2019-2020 (aprobat în ședința
Senatului Universității din Petroșani prin Hotărârea nr. 101 din data de 25.06.2020);

-

prezentarea Raportului privind evaluarea satisfacției studenților din cadrul Universității din
Petroșani cu privire la mediul de învățare la nivelul anului universitar 2019-2020 (aprobat
în ședința Senatului Universității din Petroșani prin Hotărârea nr. 119 din data de
24.07.2020);

-

întocmirea Planului de măsuri privind realizarea obiectivelor pe calitate - 2020;

-

întocmirea Politicii privind asigurarea calității în Universitatea din Petroșani – 2020.
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